
 

واسالمي امارت د دعوت   او ارشاد،جلب جذب دکميسيون په ه

تو اومختلف النوع وسلو،  ده موجو  وسائلو رسه چې د مه

خه  او دغه فاسد  ي رژيم  اسالمي  د او را بیلوډا

  :ترتيب شوی دی  ېچې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

13/5/2019      

//     

//     

14/5/2019      

//     

//     

//     

//     

19/5/2019      

//     

//     

//     

30/5/2019      

//      

13/5/2019      

//     

//     

//     

//     

17/5/2019      

//     

//     

 

  

  

  

 :میاشتې تفصیيل راپور 

ېر د روان  اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت  )م(د  كال )م2019(د تېرو مياشتو په 

ايې مجاهدينوپه مرسته د مختلف النوع وسلو، له کسان  )۷۸۵( ېواليتونو ک افغانستان په مختلفو د

انونو  لهحقايقوپه درک کولو رسه  دبوخت وو؛  دندوپه  ېک ار

ای شول چې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک ،مجاهدينورسه يو

 پيژندنه

 کلی ولسوايل د پالر نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

  میدان وردگ

ل 13/5/2019   نرخرحیم 

ل اغا  //   

   //غلم خلیل

5/2019/   // درمان

ل    // سور

   بندچکمحمد نعیم

   سیداباد پیرداد

   بندچک زړک

5/2019/   بندچکمحمد عمر

   بندچکمحمد ارشف

   بندچک الوزی

   بندچکرحمت هللا

ل 5/2019/   بندچکپشم 

   بندچکمرو خان

  غز 

13/5/2019  علم خیل مقرمحمد نعیم

  // مقرمحمد هاشم

  // مقرعبدالحکیم

  چوی قلعه مقررازمحمد

نی مقرنورجالل   رح

5/2019/  // مقرمحمد برات

  سیدوخیل مقرعبدالوهاب

  علم خیل مقر کابل

  

میاشتې تفصیيل راپور )م( د

ېر د روان  د تېرو مياشتو په 

ايې مجاهدينوپه مرسته د د

انونو بيالبيلوفاسدرژيم اړوندپه  ار

ای شول لهامارت  مجاهدينورسه يو

ره
ش

 

د پالر نوم نوم

ل شیرزمان 1  رحیم 

  داودشاه 2

 غلم خلیل مجنون 3

  سیف الرحمن 4

ل 5   سپین 

ل 6  محمد نعیم پشم 

  سیدمحمد 7

ل اغا 8  

 محمد عمر عبدالشکور 9

 محمد ارشف محمد غوث 10

  حکمت هللا 11

ل 12  رحمت هللا زیارت 

ل اسدهللا 13  پشم 

 مرو خان نورالرحمن 14

 محمد نعیم محمد نذیر 15

 محمد هاشم هللا نظر 16

 عبدالحکیم عبدالصبور 17

 رازمحمد محمد نبی 18

 نورجالل شیرعلی 19

 محمد برات شیراغا 20

 عبدالوهاب عصمت هللا 21

 محب هللا 22
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      23/5/2019  چمربان مقر رازمحمد عیدمحمد 23

      16/5/2019  خمت خیل مقر نورمحمد خیال محمد 24

نزی مقر محمد عمر محمد انور 25  //  سلی

// 

// 

// 

// 
  

    

      9/5/2019  // مقر اخرتمحمد عبدالهادی 26

یر محمد نذیر 27      //   مقر غالم دست

     //  دولنه مقر محراب شمس هللا 28

     //  // مقر محمد غنی عصمت هللا 29

     //  رسکیچه مقر عطامحمد غازی محمد 30

مه مقر سید محمد صفی هللا 31       12/5/2019  ل

     //  علم خیل مقر رحمت هللا حرضت هللا 32

     //  // مقر اسدهللا محمد داود 33

     //  // مقر سید امین اخرتولی 34

     //  الوخیل مقر داد محمد عزت هللا 35

     //  پایندی اندر رحیم الدین عبدالکریم 36

     //  میری اندر عبدالکریم عبدالهادی 37

      8/5/2019  // اندر عبدالکریم عبداملطلب 38

     //  // اندر عبدالکریم محمد حسن 39

     //  // اندر عبدالکبیر عبدالجلیل 40

     //  نظروال اندر محمد رسول محمد نبی 41

ودل اندر فتح خان عبدهللا 42   13/5/2019      

ل اکربجان 43       19/5/2019  جوی شش اندر خان 

     //  پایندی اندر نورهللا سیدمحمد 44

یرو حرضت شاه سیدشاه 45 ی       //  باز

     //  // // عبدالقیوم عبدالکریم 46

     //   // عبیدهللا محمدهللا 47

     //  رباط ده یک اخرتمحمد جواد 48

     //  // // اخرت ثناءهللا 49

     //  // // اخرت زعفران 50

      29/5/2019  // // محمد نبی رحیم هللا 51

     //  // // کریم سنایی 52

     //  لغباد // محمد هللا روح هللا 53

یرو محمد دین سید کریم 54 ی      کارمولی۱ //  باغ 

    کارمولی۱ //  نظرخان اندر عبدالهادی عبدهللا 55

    کالشینکوف۱ //   // عبدالبصیر محمد عیسی 56

ل 57 یانی جان محمد تازه      کالشینکوف۱ //   خو

یانی عبدالهادی سمیع اللع 58      //   خو
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     //   // سیدشاه احمدشاه 59

  زابل

     //   نوبهار عبدالعلیم محب هللا 60

      29/5/2019 پولیس  مرکز امان هللا محب هللا 61

 // //  میزانه دلربخان احسان هللا 62

// 

// 

// 

// 
  

    

      23/5/2019 //  // سعدهللا شیرانی 63

ل خان محمود 64  //  // // 

// 

// 

// 

// 
  

    

  دایکندي

      9/5/2019   اجرستان سلطان محمد عبدالروف 65

       اربکی  // حیات خان فضل محمد 66

  نیمروز

      9/5/2019   خارشود سلطان محمد عبدالرازق 67

     //   // عبدالرازق املاس 68

     //   // عبدالرازق ادریس 69

  فاریاب

ل الدین 70       99/5/2012   جمعه بازار جالل الدین ج

الب الدین 71      //   // عیسی 

     // اردو  لوالش مرتضی سادات 72

     // امنیت  لوالش عبدالستار جاوید 73

     // //  لوالش عبدالستار ارسالن 74

     // //  لوالش عبدالرازق ضیاءالحق 75

     // اربکی  لوالش نرصهللا عبدهللا 76

     // //  لوالش نرصهللا حفیظ هللا 77

     // //  لوالش سلیم عبدالقدوس 78

     // //  لوالش محمد عظیم زین هللا 79

     // //  لوالش سیف هللا سعدهللا 80

     // //  لوالش سید امیر یحیی 81

     // امنیت  لوالش عبدالقیوم محمد نعیم 82

حامدسید  امین 83      // اردو  لوالش 

     // //  لوالش نظرمحمد دین محمد 84

     // //  لوالش نظرمحمد میراحمد 85
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     // //  لوالش ابراهیم موسی 86

ل 87      // //  لوالش عبداملومن محمد 

     // //  بندر رسور رسدار 88

     //   بندر عبدالعزیز عبدالجلیل 89

     //   بندر علی شیر وزیر 90

     //   بندر ولی محمد نورمحمد 91

     //   بندر محمد رسول محب هللا 92

      9/5/2019   بندر محمد  امیرداد 93

     //   بندر سعدیار محمد 94

     //   بندر حیدر غالم نبی 95

     //   بندر اکرب عبدالغفار 96

     //   بندر نورهللا مصطفی 97

     //   بندر بابا ثنامحمد 98

     //   بندر قاسم محمد نعیم 99

     //   بندر معاذهللا محمد نعیم 100

     //   بندر مایل محمد داود 101

     //   بندر عبدالصمد عبدالرحیم 102

     //   بندر نورمحمد فضل احمد 103

اب محمد رسور محمد نعیم 104      //   رشین ت

طلب استا خال محمد 105      //  حیدر خیرب 

لی // شاه نذیر نجیب 106      //  جن

     //  فیض اباد // رازمحمد فقیرمحمد 107

     //  صیاد // عبدالغفور محمد حسین 108

ل 109      //  فیض اباد // رازمحمد محمد 

     //  باالبان قیصار محمد غوص حفیظ هللا 110

     //  پنکی // محمد جان محمد 111

      5/20198/  باال بان // رحیم الدین برهان الدین 112

ي // سید حیدرعلی سید عبدالرحیم 113      //  ین

تون کوټ عالو الدین محي الدین 114      //  چهارتوب پ

     //  // // عبدالرحیم عبدالرازق 115

     //  // // دالور فاروق 116

     //  کرچ بندر هللا داد عبدالرحیم 117

     //  کرکری // محمد اکرب محمد رسدار 118

     //  تخته بند // محمد خان باباخان 119

     //  تخته بند // عبدالغفور مصطفی 120

     //  تخته بند // محمد حسن عبدهللا 121

     //  رسدی // محمد اعظم  نقیب هللا 122

     //  تخته بند // محمد خان محمد اعظم 123

     //  تخته بند // محمد خان شاه محمد 124
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     //  تخته بند // رمضان محمد جمیل 125

     //  سمرنه // عبدالصمد رحمت هللا 126

     //  برغرک // عبدالکریم محمد رفیق 127

     //  برغرک // محمد ابراهیم محمد رسول 128

     //  میرا // عبدالرحمن سعدهللا 129

     //  کرکری // عبدالصمد عبدالستار 130

     //  شیخ عا // عبداملومن احسان هللا 131

  بادغیس

      11/5/2019 پولیس  قادس خیرمحمد نثاراحمد 132

ل 133 عیل محمد       // پولیس  قادس محمد اس

ل 134      // پولیس  قادس لعل محمد عید

     // پولیس  قادس حسین صابر 135

     // پولیس  قادس خیرمحمد خداداد 136

ل احمد 137      // پولیس  قادس غالم رسول 

      6/5/2019 پولیس  قادس حبیب هللا عبدالبصیر 138

ل جلیل 139      // پولیس  قادس ک

     // پولیس  قادس معصوم بسم هللا 140

  غور

ن خیرهللا 141       5/5/2019 پولیس  چارسده عث

     // //  چارسده کرم شاه دولت شاه 142

ن 143      // //  چارسده خیرمحمد سلی

     // //  چارسده خیرمحمد عبدالرحیم 144

     // //  چارسده حبیب هللا هللا داد 145

      6/5/2019 اردو  چارسده محمد  عبدالحمید 146

     // //  چارسده عبدهللا ضیاالدین 147

     // //  چارسده عبدالوارث مصطفی 148

     // امنیت  چارسده انبیا نوراحمد 149

     // اردو  چارسده محمود بصیر 150

     // اردو  چارسده محمود صادق 151

      7/5/2019 اردو  چارسده پول داد غالم یحیی 152

     // اردو  چارسده عطاءخان عوض 153

     // اردو  الفاروق عیسی غالم یحیی 154

     // اردو  // عبدالهادی ربانی 155

     // اردو  // ضیاءالدین نورالحق 156

     // اردو  // عبداالحد رشف الدین 157

     // اردو  // عبدالغیاث عبدالرحیم 158

  رسپل

      11/5/2019 اردو  کوهستانات چاری توکل 159

      // //  سیدخیل موالنور نورآغا 160
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  بلخ

     ۱۳۹۸/۲/۱۱ پولیس بیدو چاهی غالمحرضت الحمد 161

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ امنیت نیچکه چاهی دولت عبدالرحیم 162

     ۱۳۹۸/۲/۲۱ اردو حیدراباد چاهی مرتضی عبدالنظر 163

     ۱۳۹۸/۲/۲۹ اربکی نورخدا چاهی درکار هارون 164

     ۱۳۹۸/۲/۹ پولیس بوزآریغ شورتپه یشچی رشیفا 165

     ۱۳۹۸/۲/۹ پولیس بسیاریغ شورتپه موالم حبیبا 166

     ۱۳۹۸/۲/۹ پولیس چونکر شورتپه نوبت خیرهللا 167

یلدی امانا 168      ۱۳۹۸/۲/۱۱ پولیس چونکر شورتپه آی

     ۱۳۹۸/۲/۱۳ اربکی چوباشن شورتپه عبدالبصیر عبدالحق 169

نبیردی عبدالرزاق 170      ۱۳۹۸/۲/۱۲ اربکی ارقباطر شورتپه رح

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی ارقباطر شورتپه عبدالخالق خیرالدین 171

ن 172      ۱۳۹۸/۲/۱۴ اربکی محمدکول شورتپه عصمتا عث

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی ارقباطر شورتپه جمعهمراد عبدالخالق 173

     ۱۳۹۸/۲/۲۷ پولیس جویوکیل شورتپه عبدهللا عبدالسلیم 174

     ۱۳۹۸/۲/۲۸ اربکی ارقباطر شورتپه یوسف عبدالغفار 175

ک دولتآباد عبدالجبار محمدعمر 176      ۱۳۹۸/۲/۲ اربکی قرشی

ک دولتآباد محمدایوب زینالدین 177      ۱۳۹۸/۲/۲ اربکی قرشی

حمد 178      ۱۳۹۸/۲/۱۰ اربکی نغارهخانه دولتآباد اسدهللا خا

     ۱۳۹۸/۲/۱۹ اربکی چاربیخدان دولتآباد اراقبای محمدنظر 179

     ۱۳۹۸/۲/۲ پولیس ارزنکار بولک۴ سخیداد محمدیاسین 180

     ۱۳۹۸/۲/۳ اربکی سیاب بولک۴ عبدالصبور عبدالعزیز 181

حمد 182 ل جا      ۱۳۹۸/۲/۵ اردو ورتپه بولک۴ علم

     ۱۳۹۸/۲/۷ پولیس ورتپه بولک۴ نارصخان بس 183

لوردار بولک۴ قوشبای عادلشاه 184      ۱۳۹۸/۲/۷ پولیس خواجه

     ۱۳۹۸/۲/۸ پولیس تیمورک بولک۴ عبداللهبای عبدالغفار 185

     ۱۳۹۸/۲/۹ اربکی تیمورک بولک۴ عبدالغنی عطاءمحمد 186

     ۱۳۹۸/۲/۱۰ ارد خاناباد بولک۴ سلطان محمد 187

     ۱۳۹۸/۲/۱۰ پولیس ورتپه بولک۴ پاچاخان عبدهللا 188

وره بولک۴ بارانخان خیرالدین 189      ۱۳۹۸/۲/۱۱ اربکی نواردژن

ل محمدنارص 190      ۱۳۹۸/۲/۱۵ پولیس علیاباد بولک۴ امیر

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی لهجوی بولک۴ محمدصابر محمداصف 191

     ۱۳۹۸/۲/۱۸ اربکی تیمورک بولک۴ امرالدین رالدین 192

     ۱۳۹۸/۲/۲۰ اربکی ارزنکار بولک۴ خیالنظر الغا 193

     ۱۳۹۸/۲/۲۰ پولیس سیاب بولک۴ حکیمخان احمد 194

     ۱۳۹۸/۲/۲۰ اربکی عبدالرحیمزی بولک۴ بس محبوبشاه 195

     ۱۳۹۸/۲/۲۵ اردو ورتپه بولک۴ عبدالشکور پایندهخان 196

     ۱۳۹۸/۲/۲۷ اردو ارزنکار بولک۴ امامالدین جمعهالدین 197

     ۱۳۹۸/۲/۳۰ اردو ارزنکار بولک۴ امیرخان محمدنور 198

ويس 199      ۱۳۹۸/۲/۱ اربکی بوکه بلخ عيسيخان م

     ۱۳۹۸/۲/۱ اربکی خسپک بلخ سالمالدین محبا 200

     ۱۳۹۸/۲/۱ پولیس رسکوټ بلخ بس اللرحمن 201

     ۱۳۹۸/۲/۱ پولیس رسکوټ بلخ عیسیخان علمخان 202

     ۱۳۹۸/۲/۲ پولیس نواردافملک بلخ لعلمحمد مختار 203
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     ۱۳۹۸/۲/۲ پولیس نواردافملک بلخ لعلمحمد ذبیحا 204

     ۱۳۹۸/۲/۲ پولیس نواردافملک بلخ لعلمحمد رسدار 205

     ۱۳۹۸/۲/۲ پولیس رسکوټ بلخ احمدزی محمدعارف 206

     ۱۳۹۸/۲/۲ اردو رسکوټ بلخ جمعهخان عزیزهللا 207

     ۱۳۹۸/۲/۳ اردو رسک بلخ سیدنقیب سیدتقیا 208

     ۱۳۹۸/۲/۳ اربکی شینکی بلخ خاناغا نوراغا 209

ل 210 ل سهار      ۱۳۹۸/۲/۱۰ پولیس علمخیل بلخ نور

     ۱۳۹۸/۲/۱۱ اربکی شینکی بلخ نورالدین سیفپور 211

     ۱۳۹۸/۲/۱۱ اربکی شینکی بلخ نورالدین کاظم 212

     ۱۳۹۸/۲/۱۳ اربکی خسپک بلخ موالن مله 213

ی بلخ محمدهللا حمیدهللا 214      ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی دیر

ی بلخ خلیل اخرتمحمد 215      ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی دیر

ی بلخ حاجیمحمد خلیل 216      ۱۳۹۸/۲/۱۵ پولیس وال
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حمد 222 ل خا ی بلخ امیر و کو ن      ۱۳۹۸/۲/۱۱۷ ک

ل دینمحمد 223 ی بلخ امیر      ۱۳۹۸/۲/۱۷ پولیس کو

عیل 224 ی بلخ عبدالجبار محمداس      ۱۳۹۸/۲/۱۹ پولیس کو

ی بلخ عینالدین حرضتا 225      ۱۳۹۸/۲/۱۹ پولیس کو
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استون الربز ولیشاه عبدالکبیر 254      ۱۳۹۸/۲/۷ اربکی بی

استون الربز حاجیحکیمشاه سیداحمدشا 255      ۱۳۹۸/۲/۷ اربکی بی

     ۱۳۹۸/۲/۷ اربکی کامیشلی الربز امیربای حیدر 256

     ۱۳۹۸/۲/۱۰ اربکی حیدرعلی الربز تیموربای جالاللدین 257

     ۱۳۹۸/۲/۱۰ اربکی حیدرعلی الربز مواللدین دینمحمد 258

     ۱۳۹۸/۲/۱۲ اربکی حیدرعلی الربز خیرالدین بهاءالدین 259

     ۱۳۹۸/۲/۱۲ اربکی تختهچل الربز محمدیارس عبیدهللا 260

     ۱۳۹۸/۲/۱۴ اربکی امربای الربز محمدابراهیم سیداغا 261

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی کوچه الربز حاجیعظیم لعلمحمد 262

     ۱۳۹۸/۲/۱۸ اربکی رسدا الربز محمدرفیع محمدشاه 263

     ۱۳۹۸/۲/۱۸ اربکی قربغه الربز سلطانعزیز فتحمحمد 264

     ۱۳۹۸/۲/۱۳ اربکی قربغه الربز محمدعتیق محمدنعیم 265

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی قربغه الربز لمحمد حبیبا 266

     ۱۳۹۸/۲/۱۸ اربکی حیدرعلی الربز کینجه محمداصف 267

     ۱۳۹۸/۲/۱۸ اربکی قرهغجله دولتاباد لطیف مقصود 268

     ۱۳۹۸/۲/۸ اربکی کمپرک نهرشاهی نرصالدین لخان 269

     ۱۳۹۸/۲/۹ اربکی شهرک نهرشاهی اللهبیردی عبدالغفار 270

     ۱۳۹۸/۲/۱۰ پولیس شهرک نهرشاهی محمدقاسم برهانالدین 271

     ۱۳۹۸/۲/۱۰ پولیس شهرک نهرشاهی محمدرسول محمد 272

     ۱۳۹۸/۲/۱۱ اربکی مپرک نهرشاهی غالمعلی جالاللدین 273

     ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی قرهغجله دولتاباد موسیخان محمود 274

عیل 275 رخانه نهرشاهی فدامحمد اس      ۱۳۹۸/۲/۱۵ اربکی لن

     ۱۳۹۸/۲/۱۸ اربکی کمپرک نهرشاهی نورمحمد عبداالحد 276

     ۱۳۹۸/۲/۲۰ اربکی کمپرک نهرشاهی محمدطاهر عبدالقهار 277

     ۱۳۹۸/۲/۲۰ اربکی کمپرک نهرشاهی جبارخان نسیمخان 278

     ۱۳۹۸/۲/۲۰ اربکی کمپرک نهرشاهی محمدعظیم شیرزمان 279

     ۱۳۹۸/۲/۲۵ پولیس کمپرک نهرشاهی محمدیاسین عبدالرحمن 280

ل 281      ۱۳۹۸/۲/۲۷ اردو شهرک نهرشاهی خیاملحمد جنت

رخانه نهرشاهی حبیبا نقیبا 282      ۱۳۹۸/۲/۲۵ اربکی لن

رخانه نهرشاهی غالمسخی غالمحرضت 283      ۱۳۹۸/۲/۲۶ اربکی لن

رخانه نهرشاهی حبیبا امانا 284      ۱۳۹۸/۲/۲۷ اربکی لن

     ۱۳۹۸/۲/۲۸ پولیس کمپرک نهرشاهی دینمحمد بازمحمد 285

     ۱۳۹۸/۲/۲۹ پولیس کمپرک نهرشاهی فیضمحمد نیازمحمد 286

     ۱۳۹۸/۲/۲ پولیس کمپرک نهرشاهی فیضمحمد لمحمد 287

     ۱۳۹۸/۲/۳ اربکی شمربشت کشنده کریم عزیز 288

ئس حمیدهللا 289      ۱۳۹۸/۲/۳ اربکی شمربشت کشنده حاج

لدین 290      ۱۳۹۸/۲/۳ اربکی میرزای کشنده امرالدین کلی

     ۱۳۹۸/۲/۶ اربکی جوک کشنده محمدشاه عبدالرحمن 291



ره
ش

 پيژندنه 

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

عیل 292      ۱۳۹۸/۲/۶ اربکی جوک کشنده محمد اس

     ۱۳۹۸/۲/۵ اربکی جوک کشنده دلجمبی عبدالخالق 293

     ۱۳۹۸/۲/۵ اربکی جوک کشنده حاجیروزی رشید 294

  بغالن

        اردوملی    پل حصارک  عبدالحنان  محمد رحیم 295

        =    =  محمدابراهیم  امین هللا 296

        پولیس    دصالح  یارمحمد  صفی هللا 297

        اردوملی    =  غالم حسین  فخرالدین 298

        اردوملی  منگل  پل خمری  گل محمد  هللا محمد 299

        پولیس  شهاب الدین  =  عظیم الدین  اسالم الدین 300

        اردوملی  نوآباد  =  محمد گل  زیرگل 301

        =  خروتی  =  شفیع هللا  گلب الدین 302

        پولیس  عمرخیل  =  محمدعا  نور علم 303

        اردو ملی  اسالم آباد  =  گل ال ال  سید عارف 304

        پولیس  گجرآباد  جلگه  خیر محمد  محمد نارص 305

        =  =  =  گل محمد  لعل محمد  306

        =  سیدخیل  =  دادمحمد  حبیب هللا 307

        =  نوآباد  =  عبدهللا  عطاءهللا 308

        =  خواجه گلخار  نهرین  نظرعلی   خدای نظر 309

        =  =  =  عبدالرازق  عبدالخالق 310

        اردوملی  تره خیل  =  امیرگل  آغا جان 311

        پولیس  نیاز افغان  =  وحیدهللا  محمد هللا 312

        =  کهنه قلعه  =  بازگل  قومندان شیرآغا 313

        =  زیرباغ  تاله وبرفک  محمد دین  نورالدین 314

        =  نوآباد  =  جعفر  حاجی ذولفقار 315

        امنیت ملی  شیرک  =  محمداحسان  گل زمان 316

        پولیس  گرداب  =  محمد رسول  محمدیاسین 317

        =  =  =  حاجی هاشم  عبدالشکور 318

        اردوملی  زیرباغ  =  علی محمد  شیرمحمد 319

        اردوملی  قیرصخیل  مرکزی بغالن  علی احمد  احمد گل 320

        =  کوک چنار  =  عبدالباقی  خدای رحیم 321

        =  =  =  صحبت خان  اصیل 322

        پولیس  منگل  =  اسدهللا  عصمت هللا 323

        اردوملی  خدایدادخیل  =  امیرمحمد  پیرمحمد 324

        =  نوآباد  =  عبدالصمد  عبدالقیوم  325

        =  علی خیل  =  عبدالرحیم  فلک ناز 326

        پولیس  شفیع خیل  =  محمد رسول  محمدگل 327

        =  لوگری  =  عصمت هللا  عتیق هللا 328

        =  حسن قال  =  عبدالغفور  عبدالصبور 329

        =  زمان خیل  =  امیرخان  صفت هللا 330

        پولیس  خدایدادخیل  مرکزی بغالن  شیرمحمد  سیدعا 331

        =  مالخیل  =  اسدهللا  احسان هللا 332

        اردوملی  حسن قال  =  رحمت هللا  عزت هللا 333

        اردوملی  نوآباد  =  محمدعمر  ایمل 334



ره
ش

 پيژندنه 

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

عیل 335         پولیس  منگل  =  بازگل   محمداس

        =  آب قل  =  محمدحسن  حرضت  336

        =  صافیان  =  جالت خان  عبدالنارص 337

        =  =  =  سورگل  محمدگل  338

        =  نوآبادپلول  برکه  عبدالبشیر  عتیق هللا 339

        =  =  =  خال محمد  قمرالدین 340

        =  شهرنو  =  گل علم  گل آغا 341

        =  پلول ولیا  =  غالم سخی  نجیب هللا 342

        =  چهاررسکه شهرنو  =  نظرمحمد  امین هللا 343

        =  کمرخیل  =  خال مراد  عبدالحی 344

        اردوملی  پولول  =  حمیدهللا  امرهللا 345

        =  بوله کشته  =  صاحب نظر  محمدآصف 346

        پولیس  پلول ولیا  =  خیرمحمد  عبدهللا 347

        =  شهرنو  =  عزیزهللا  عبدالحنیف 348

        اردوملی  =  =  عبدالقهار  عبدالجبار 349

        =  پلول  =  غالم سخی  غالم شاه 350

        پولیس  قربعلی  دهنه غوری  خال داد  عبدالغفار 351

        =  دشتک  =  خیرمحمد  محمدعظیم 352

        =  صیاد  =  عبدهللا  رحمت هللا 353

        اردوملی  پشه قل  =  عبدالسالم  عبدالغفار 354

        پولیس  خیرآباد  =  پائنده   حفیظ هللا 355

        =  دشتک  =  خیرمحمد  محمدرحیم 356

        =  =  =  محمد مراد  عبدالشکور 357

        اردوملی  جنگل مری  دوشی  نورمحمد  محمد داود 358

        پولیس  =  =  سیداحمد  سیدحسن 359

        =  گجرقول  =  بازگل  خان گل 360

        =  کهنه قلعه  =  سیدا جان  سیار 361

  دزكن

       اردو با دام دره امام صاحب  ل میر  زمری  362

       پولیس نغمه باغزار امام صاحب  مراد بیردی عبدالواحد  363

       پولیس ایسکی امام صاحب  سوبندک عبدالخلق 364

       اربکی حلقه کول  امام صاحب  بادک  خال مراد 365

       اربکی شیرخان بندر امام صاحب  حبیب هللا محمد عیسی 366

       اربکی شیرخان بندر امام صاحب  محمدعیسی جاوید 367

       پولیس یکه توت  امام صاحب  قربان علی شهاب الدین  368

       پولیس ایسکی امام صاحب  عبدالسمیع نظرمحمد 369

       اردو نغمه باغزار امام صاحب  حاجی موسی رحمت هللا 370

زر امام صاحب  محمدرحیم ل رحمن  371        اردو قلم

       پولیس ایسکی امام صاحب  صالح الدین  عبداولی  372

       اردو بیش کپه  امام صاحب  محمد رسول  عبدالحلیم  373

       پولیس قره کوترمه امام صاحب  معصوم  امان هللا 374

       پولیس قراول امام صاحب  ایش نظر محمدرشیف  375

       پولیس کلباد  امام صاحب  عبدالطیف حمیدهللا 376

       پولیس پولی مدیر امام صاحب  میر حمزه  محمد یوسف 377



ره
ش

 پيژندنه 

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       پولیس بابه شاخ امام صاحب  شیر محمد  هللاروح  378

       پولیس پولی مدیر امام صاحب  ملوک  علی محمد  379

       پولیس جدیدشاخ  امام صاحب  یاز مراد  حبیب هللا 380

ری  امام صاحب  میر علم  جمشید  381        پولیس نیل 

       پولیس قراول تپه  امام صاحب  دوست محمد  شیر علم  382

       پولیس شکردره  امام صاحب  سعادت خان  سیف الرحمن  383

       اربکی قاری طیب امام صاحب  عبدالرازق عبدالخلق 384

       اردو پولی مدیر امام صاحب  عبدالرازق عبداملنان 385

       اردو بیش کپه  امام صاحب  محمد رسول  عبدالحلیم  386

       اردو هی شیرخان امام صاحب  نظرمحمد  خالق نظر 387

       اربکی کوت قره  امام صاحب  قربان علی داد محمد  388

م  امام صاحب  بازار محمد امین 389        اربکی جوی بی

       پولیس قراول  امام صاحب  بوری خان  نورمحمد  390

       پولیس شهر اما صاجب امام صاحب  وفات خان  محمد نعیم  391

       اربکی دوانه قشالق امام صاحب  عبدالکریم  نور الدین   392

       اردوملی  ایشان توپ امام صاحب  قربان نظر حاجی محمد  393

       اردوی ملی خاتون قلعه امام صاحب  عبدالودود خال الدین  394

       اردو ملی الف بیردی امام صاحب  ل نظر امان هللا 395

       اردوی ملی چغر امام صاحب  محمد ابراهیم  حبیب هللا 396

       اردوی ملی گر گری  امام صاحب  امام نظر  نارص خان  397

       پولیس چهار شنگی امام صاحب  علی مردان  عبدالرشید  398

       پولیس الف بیردی امام صاحب  امام مراد نظام الدین  399

400 

 خاتون قلعه امام صاحب  امان هللا  حفیظ هللا 

پولیس 

 رسحدی

      

       بشیر احمد  امان هللا  امام صاحب  حلقه کول   401

       اربکی بسم هللا شاخ امام صاحب  نیک محمد  فضل رحیم  402

       اردوی ملی آفتاب لق امام صاحب  نور هللا  خال محمد  403

       پولس ملی توغلنگ امام صاحب  عبدالوکیل  عبدالکریم  404

       اردوی ملی بسم هللا شاخ امام صاحب  محمد ناموس فضل حق  405

       اردوی ملی آلچین امام صاحب  ذین العابدین  رحیم الدین  406

       اردوی ملی آفتاب لق امام صاحب  قمر الدین  خیر الدین  407

       اردوی ملی ایسکی امام صاحب  روزی محمد عبدالغفار 408

       اربکی آفتاب لق امام صاحب  عبدالحق نرص هللا  409

شق امام صاحب  قدرت هللا  هدایت هللا  410        پولس ملی قیام 

       اربکی یکه توت امام صاحب  منگلی بای  عبدالغیور 411

       پولیس ملی کنم خورد کنم مرکز  لعل محمد  ضیاء الدین  412

       اردو چرخاب کنم مرکز  میر حسن محمد حسن  413

       اربکی نارصی کنم مرکز  میر اکرب گل اکرب  414

       اردو چقر قشالق کنم مرکز  حبیب هللا محمد هللا  415

       پولیس چله مزار کنم مرکز  منصور محمد هللا  416

       اردو لودین کنم مرکز  محمد اکرم  عین هللا  417

418 

 محمد دین 

حاجی محمد 

ن  اردو نارصی کنم مرکز  عث

      

       مامور ملکی گلسته بای کنم مرکز  عبدالعزیز شیرمحمد  419
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       گارد الکوزی کنم مرکز  سید امیر گل  محمد گل  420

421 

  کنم مرکز  محمد حلیم  نصیر احمد 

یت  معاون ح

 قاطع

      

       اردو نارصی کنم مرکز  شمس الرحمن طارق شاه  422

       اردو  کنم مرکز  هللا بیردی عنایت هللا  423

       پولیس باغمیری کنم مرکز  شیر محمد  خیال  محمد  424

       اردو سادات کنم مرکز  محمد اکرب حفیظ هللا  425

       اردو چله مزار کنم مرکز  پیر محمد  سید محمد  426

       پولیس چله مزار کنم مرکز  پیر محمد  گل محمد  427

ل محمد ابراهیم  428        پولیس چرخاب کنم مرکز  نور ج

       پولیس قچی خودر کنم مرکز  گل احمد  عبداالحمد  429

       اردو بته کشان کنم مرکز  خیر محمد  نیک محمد  430

       پولیس جرگذر کنم مرکز  علی مردان  محبوب  431

       اردو پل مومن کنم مرکز  محمد  فقیر محمد  432

       اردو باغمیری کنم مرکز  املین  غالم دستگیر  433

       اردو کنه قلعه خان آباد عبدالستار  شفیع هللا  434

       اردو یامچی خان آباد جمعه خان  امین هللا  435

       اربکی دولت یار خان آباد عبداملتین  فقیر  436

       پولیس در وازه کن خان آباد غوره بای  محمد نعیم  437

       اردو بوین خان آباد مصطفی  احمد هللا  438

       پولیس در وازه کن خان آباد میرزا خان  عبدالبصیر  439

       ارد و در وازه کن خان آباد محمد افضل نور هللا  440

       اردو غاور چی خان آباد تیمور شاه  عبدالعلیم  441

       اردو خوجه بولک خان آباد گل آغا ذبیح هللا  442

       نظم عامه موسی زی خان آباد جالل الدین  ضیاء الدین  443

       اردو غاور چی خان آباد عبدالبیان  عبدالظاهر 444

       اردو کنه قلعه خان آباد فضل الرحمن  عبدالکریم  445

446 
 خیر محمد  محمد 

 آبادخان 
 چونگلی

کاندید ولسی 

 جرکه

      

       اردو  عبدالرازق خان آباد جنت باغ پولیس  447

       اربکی نواد کابلی خان آباد مال عبدالبصیر  حیات هللا 448

       اردو  چهارراهی  خان آباد محمد هللا  امان هللا 449

       اردو  جنگل باشی  خان آباد محمد انعام  نور آغا 450

       اردو  در وازه کن  خان آباد گدای محمد  نیک محمد 451

       اربکی مال قلی  دشت ارچی  نجم الدین  اسالم الدین 452

       حج او قاف  قرلق  دشت ارچی  محمد یعقوب  عبدالسالم 453

       پولیس  قرلق  دشت ارچی  محمد رسول  محمد هللا 454

       پولیس قرلق  دشت ارچی  امام بای  عسکر بای 455

       اردو  شهروان  دشت ارچی  محمد رحیم  ل آغا 456

       اردو  قرلق  دشت ارچی  بیک محمد  رحیم هللا 457

       اردو  تاجک قشالق دشت ارچی  نظر محمد  عبداالول 458

       اردو  شهروان  دشت ارچی  غالم حسین  شیر خان 459

       پولیس  لم تاوه  دشت ارچی  محمد یوسف  محمد عا 460

       اردو  قرلق  دشت ارچی  عبدالکریم  صالح الدین 461
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       اردو قرلق  دشت ارچی  عبداالول  علی محمد 462

       اردو قرلق  دشت ارچی  دوخرت  عبدالبصیر 463

       اردو وکیل سید اکرب دشت ارچی  لبدین  فواد 464

       اردو قرلق  دشت ارچی  رجب علی  عبدالفیض 465

       اردو قرلق  دشت ارچی  خواجه احمد  بسم هللا 466

       پولیس قرلق  دشت ارچی  محمد عمر  عبدالغفور 467

       اردو  قرلق  دشت ارچی  عبدلعلی حبیب هللا 468

ه دشت ارچی  شاه سید  حاجی الف سید 469        ترافیک  رسه م

       اردو دون قشالق =دشت اسحاق حسیب هللا 470

       پولیس قرلق  دشت ارچی  علی خان نرص هللا  471

       پولیس  قرلق  دشت ارچی  محمد نبی حاجی نورا   472

       پولیس عین املجر چهار دره  حاجی پنجی  غالم رسول  473

       اردو آق شاخ چهار دره  عجب خان  ذال خان  474

       اکادمی کابل    چهار دره  ولی محمد میرویس  475

       اردو شور ه خاک چهار دره  ال ب شاه  محمد یونس 476

       اردو ذاخیل  چهار دره  محمد اسالم  محمد شاه 477

       پولیس  آق شاخ چهار دره  ال خان  دور محمد  478

       اردو کوچه قزاب  علی آباد  خان محمد  احسان هللا  479

       اردو  کوچه قزاب  علی آباد  دوزه دین  زین الدین  480

       اربکی   ل تپه  ساری بای  عبدالهادی  481

       اردو   ل تپه  عبدالصمد  بای محمد  482

       پولیس   ل تپه  حسن ضیاء الدین  483

       اردو    ل تپه  پیوند  خیر الدین  484

       اردو    ل تپه  محمد عارف نور هللا  485

       اردو   ل تپه  ولی محمد عبدالولی 486

       اردو   ل تپه  عبدالطیف ل محمد  487

       اردو   ل تپه  جمعه خان  بسم هللا  488

       اردو باغیچه  قلعه ذال  عبدالخالق صفر مراد 489

       اربکی چرتاق  قلعه ذال  کورپه  عبدالخلیل  490

       اردو الکوزی قلعه ذال  محمد نظر بسم هللا  491

عیل  میر شمس الدین 492        پولس چیم ارق قلعه ذال  سید اس

ذر قلعه ذال  چهاری عبدالبصیر  493        اردو تربوز 

عیل  494        اربکی قرچه  قلعه ذال  خدای نظر محمد اس

       پولیس مجید غالم  قلعه ذال  چهاری قربان تردی  495

ذر قلعه ذال  سلطان محمد  عبدالجلیل  496        پولیس تربوز 

ارق قلعه ذال  قاری عبداملجید  حمیدهللا 497        داعش ین

       اربکی چرتاق  قلعه ذال  عصمت هللا  خیر هللا  498

       اربکی کلوخ تپه قلعه ذال  خدای قل دولت  499

ذر قلعه ذال  غالم  شیر محمد  500        پولیس تربوز 

       اردو قزاق تپه قلعه ذال  محمد تردی عبداملالک  501

       پولیس چرتاق  قلعه ذال  رحمت هللا  امین هللا  502

       اردو قزاق تپه قلعه ذال  عبدالحلیم  عبدالحمید  503

       پولیس قزاق شاخ قلعه ذال  قربان قل رحمت هللا 504

       اردو صافی کوت قلعه ذال  ل زاده ذبیح هللا  505
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       پولیس قزاق شاخ قلعه ذال  محمد نورمحمد  506

       پولیس قزاق شاخ قلعه ذال  محمد قربان عبدالرشید  507

ارق قلعه ذال  حاجی محمود  مال محیب هللا  508        داعش ین

       پولیس آًق تیپه  قلعه ذال  ایشان قل  غالم قادر  509

ن نیک محمد  510        اربکی بغری کول  قلعه ذال  عث

       اردو آق تپه  قلعه ذال  حبیب هللا خیر هللا  511

       اردو قرچه  قلعه ذال  عبدالرحمن  عبدالحمید  512

       اربکی غربدی قلعه ذال  اناقلیچ  حفیظ هللا  513

       اربکی سخسه کول قلعه ذال  انور الجور 514

       اربکی آق تپه  قلعه ذال  شیر محمد  داود  515

       اردو باغیچه  قلعه ذال  نیک مراد شکور هللا  516

       پولیس صافی کوت قلعه ذال  خیر محمد  عبدالصمد  517

       پولیس صافی کوت قلعه ذال  صالح محمد  علی محمد  518

ل  519 عیل  جمعه         اربکی کشانی  قلعه ذال  اس

       اربکی چلش  قلعه ذال  خدای نظر بابه نظر 520

       اربکی جوی ساری قلعه ذال  دولت آغا عبدالسالم  521

  تخار

        سکسکول  سکسکول  دشت قلعه  عبدالسالم  اکرام 522

        تیرسک  تیرسک  =  صغیر بای  عبدالقدوس 523

        نواباد  نواباد  =  تابه  نورهللا 524

        قروق سای  قروق سای  =  عبدالغفور  حمیدهللا 525

        نوآبا  نوآبا  =  سفرمحمد  غالم سخی 526

        بندری  بندری  =  التی بای  کریم هللا 527

        بیشکپ  بیشکپ  =  جمعه خان  عبدالولی 528

        قروقسای  قروقسای  =  حبیب هللا  برهان الدین 529

        بندر  بندر  =  حاجی حسین  عزیز هللا 530

        دون  دون  =  حبیب هللا  عصمت هللا 531

        دوصد  دوصد  خواجه غار  حمیدهللا  کریم هللا 532

        هزارباغ  هزارباغ  =  دوست محمد  هللا نظر 533

ن  امین هللا 534         جوکدو  جوکدو  =  محمد عث

        جوکدومرکز  جوکدومرکز  =  محمدعارف  عبداللطیف 535

        باغ ذخیره  باغ ذخیره  =  مینگ محمد  عبدامللک 536

        =  =  =  طاهر  محمدمینگ  537

        قزاق  قزاق  =  نورهللا  حمیدهللا 538

        دوبندی  دوبندی  =  محمد علی  عبدالجبار 539

        احمدآباد  احمدآباد  =  منصور  کاکا 540

        قلعه مامه  قلعه مامه  =  عبدالصمد  قربان 541

        احمداباد  احمداباد  =  جان محمد  تاج محمد 542

        دارالعلوم  دارالعلوم  =  عبدالشکور  اخرتمحمد 543

        زردکمر  زردکمر  =  عبدالصمد  جاویدهللا 544

        مینگچقور  مینگچقور  =  عبدالحکیم  اسدهللا 545

        جوکدومرکز  جوکدومرکز  =  جوره خان  امیرهللا 546

        باغ زخیره  باغ زخیره  =  عاقور  امام الدین 547

        =  =  =  عبدالعلی  خواجه احمد 548
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        بهارلو  بهارلو  =  عبدالباقی  محمدابراهیم 549

        جهلیم خور  جهلیم خور  =  عبدهللا  عبداملناف 550

        قره تیپه  قره تیپه  درقد  هللا نظر  عبدالباری 551

        قل اباد  قل اباد  =  میره جان  رحمت هللا 552

        رستاقاباد  رستاق اباد  =  سیدهاشم  سیدعلی 553

        قل آباد  قل آباد  =  شاه محمد  هدایت هللا 554

        غازی آباد  غازی آباد  =  شاه محمد  صفی هللا 555

        ارپلی  ارپلی  =  محمدابراهیم  محمد یوسف 556

        =  =  =  عبدالجبار  خال محمد 557

        مرکزشهر  مرکزشهر  =  عبدالغنی  کرامت هللا 558

        =  =  =  عبدالقیوم  عبدالروف 559

        پخال  پخال  =  عبداملجید  محیب هللا 560

        قره تیپه  قره تیپه  =  فیض محمد  عتیق هللا 561

        مرکز  مرکز  =  خالبای  مبرشاحمد 562

        =  =  =  عبدالرحیم  محمدرحیم 563

        =  =  =  صالح الدین  زمری 564

        =  =  =  صالح الدین  سیامین 565

        آی خانم  آی خانم  دشت قلعه  خدابخش  محمد حسین 566

        مرکز  مرکز  =  محمدانور  عزیزهللا 567

        =  =  =  عجب خان  غالم محی دین 568

569 
  محمد انور  محمد یوسف

خواجه 

  بهاءدین
  سجانی  سجانی

      

        کتکجر  کتکجر  =  غالم قادر  محمدنادر 570

        هزاراه  هزاراه  =  سیدموسی  اسدهللا 571

        قدک  قدک  رستاق  محب هللا  امیر محمد 572

573 
  دین محمد  محمد موسی

خواجه 

  بهاءدین
  کتکجر  کتکجر

      

        =  =  =  صدرالدین  رحیم هللا 574

        شهر  شهر  =  ابراهیم  خالدار 575

        کتکجر  کتکجر  =  محمدرستم  محمدصابر 576

        سجانی    =  محمدانور  محمدآصف 577

        درنگ  درنگ  =  مجیدین  اصله دین 578

        سجانی  سجانی  =  خدای رحم  خدایداد 579

        کتکجر  کتکجر  =  سید عارف  سیدعمر 580

        مرکزشهر  مرکزشهر  =  زرعا  قربان 581

  دخشانب

     ۱/۹/۱۴۴۰ اردو  وردوج رحیم هللا رحیم هللا 582

     = =  = ذکرهللا ذکرهللا 583

     = =  = شیراحمد شیراحمد 584

     = =  = کریم هللا کریم هللا 585

     = =  = عبدالرازق عبدالرازق 586

     = =  = عبدالخبیر عبدالخبیر 587

     = =  = نجیب هللا نجیب هللا 588

     = =  = صواب هللا صواب هللا 589
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     ۳/۹/۱۴۴۰ پولیس  = بهران الدین بهران الدین 590

     ۲/۹/۱۴۴۰ اربکی  = عبدالکریم عبدالکریم 591

     = پولیس  = معصوم هللا معصوم هللا 592

ن 593 ن محمد عث      = =  = محمد عث

     ۲/۹/۱۴۴۰ امنیت  = فیض الدین فیض الدین 594

     = اردو  = امان هللا امان هللا 595

     = =  = محمد ظریف محمد ظریف 596

     ۳/۹/۱۴۴۰ =  = نزیرمحمد نزیرمحمد 597

     = =  = صبغت هللا صبغت هللا 598

     = =  = محمد رسور محمد رسور 599

     ۵/۹/۱۴۴۰ =  = برهان الدین برهان الدین 600

     = =  = هالل الدین هالل الدین 601

     ۱۲/۹/۱۴۴۰ پولیس  = عبدالصبور عبدالصبور 602

     = =  = امرهللا امرهللا 603

      =  =   =  ابوبکر  ابوبکر 604

      ۱۹/۹/۱۴۴۰  =   =  عبدالغفار  عبدالغفار 605

      ۴/۹/۱۴۴۰  اردو   یاوان  زمان الدین  زمان الدین 606

      =  اربکی   =  گلب الدین  گلب الدین 607

      ۲/۹/۱۴۴۰  =   راغستان  مال منصور  مال منصور 608

      =  اردو دهگه  =  عبدالواحد  عبدالواحد 609

      =  = لعلکوه   =  امیرخان  امیرخان 610

      =  = =  =  میرمحمد  میرمحمد 611

      =  = =  =  امیرخان   امیرخان  612

      ۸/۹/۱۴۴۰  اربکی چهارمغزدره  کشم  حمزه  حمزه 613

      =  = ترناب  =  قیام الدین  قیام الدین 614

      ۲/۹/۱۴۴۰  اردو میان شهر  =  نجیب هللا  نجیب هللا 615

      =  = یاورزن  =  زملی   زملی  616

      =  گارد بانک =  =  محمد ظاهر  محمد ظاهر 617

      ۱۲/۹/۱۴۴۰  اردو نوآباد  ارعنجخواه  محراب الدین  محراب الدین 618

      =  پولیس   =  عزیزهللا  عزیزهللا 619

      =  = جوالن شهر  =  نیک محمد  نیک محمد 620

      =  اردو خمبیو  =  عبداملصور  عبداملصور 621

      ۱۲/۹/۱۴۴۰   تلک دشت  کوهستان  ذبیح هللا  ذبیح هللا 622

      =   خمبیوبرراغ  =  فوادهللا  فوادهللا 623

      =     =  عبدالجبار  عبدالجبار 624

      =   بزکش  =  صفی هللا  صفی هللا 625

      =   پنابگ  =  احسان هللا  احسان هللا 626

           =  عبدالحلیم  عبدالحلیم 627

انسم   ن

دره صوف  مامور عبدالبصیر 628

 پائین

     ۲/۹/۱۴۴۰ کمندو دهی

     ۸/۹۱۴۴۰ اردو فیض آباد = اکرب بای انور 629

     ۱۱/۹/۱۴۴۰ پولیس علی آباد = گل جان برات 630

     = اربکی فیض آباد = گل خان حبیب هللا 631
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     = = داکندی = محمدناظر  خیرهللا 632

     = نظم عامه قره باغ مرکز یعقوب  محمدصابر 633

     = اربکی پوشنه روی دوآب محمدنور سید محمد 634

     = پولیس رسوج قلعه = خالدار حرضت قل 635

     ۱۳/۹/۱۴۴۰ اربکی سبزه پوش مرکز مردان عبدالولی 636

ق = احمدشاه سیدمیر 637      = نظم عامه ای

     = کمندو زمان خیل مرکز شاه محمد رحمت هللا 638

     = اربکی  درصوف شیراحمد غوث الدین 639

     = پولیس  = نورهللا عصمت هللا 640

     ۲۱/۹/۱۴۴۰ اربکی  روی دوآب اسدهللا رحیم هللا 641

حرضت  عبدالحکیم محمد الدین 642

 سلطان

و      = = قوش

     = = = = عبدالحکیم نقیب هللا 643

     ۱۷/۹/۱۴۴۰ پولیس زمان خیل مرکز خال مراد یارمحمد 644

     = = رسخ قلعه روی دوآب امان هللا احسان هللا 645

     = = چرگرمی مرکز محمدمراد محمدابراهم 646

حرضت  عبدالقیوم فضل احمد 647

 سلطان

     ۱۱/۹/۱۴۴۰ اردو صاحب بچه

     = کمندو پوشنگه = احسان جمعه خان 648

     = پولیس قره باغ مرکز عبدالسالم شهاب الدین 649

      ۲۰/۹/۱۴۴۰  نظم عامه  سوخیه  درصوف   مرجان  خال مرزا 650

      ۲۲/۹/۱۴۴۰  اربکی  زیرکی  =  نظرمحمد  محمدایوب  651

      ۲۱/۹/۱۴۴۰  پولیس  داکندی  =  امان  اکرام الدین 652

  پکتیکا

653 
 خیرکوټ عالم قادر عالم خیدر

ل  شاه 

 کال
 ۱۴۴۰/۹/۱۷ اربکي

    

654 
 نظرخان کرزې

- 

 
- - - 

    

655 
 وړوک شیرو

- 

 

 پاینده

 خیل
- - 

    

ا - نواب محمدشیر 656      ۹/۲۱ - سی

657 
 مدا محمد

- 

 
 - ملزو

۱۴۴۰ 

۹/۲ 

    

658 
 - - - مدا عاشق

- 

 

    

659 

 رازمحمد نارص
 - 

 
 -  -  - 

    

  خوست

660 
 عمرهللا

 نجیب هللا

 
۸/۱۰/ ۱۴۴۰ پولیس عشوري صربي  

    

661 
 - رسدار حمیدهللا

 لیونخیل

 
- 

۱۴۴۰ 

۸/۳۰ 

    

662 
الف خان سیف هللا  - دولتزاي - 

- 
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 مسؤليت

663 
 میربوش - نعمت هللا ثناهللا

- 

 

۱۴۴۰ 

۹/۴ 

    

664 
 اردو تپیه مويس خیل شهاب الدین احمدشاه

۱۴۴۰/  

۹/۱۰ 

    

 مربصاحب 665

 خان

 اکربعيل

 خان
 - سپرکي مامي باک

۱۴۴۰ 

۸/۲۱ 

    

 اکربعيل 666

 خان
 پولیس شمل خیل - میرعا

۱۴۴۰ 

۹/۵ 

    

د 667  ح

 الدین
 ناظم

 نادرشاه

 کوټ
۸/۱۰/ ۱۴۴۰ اشپز شمبوت  

    

 پکتیا

ی اریوب  پیروزخان  رحمت هللا 668       م۲۶/۵/۲۰۱۹  ملی اردو  روقیان  ا

ی اریوب  خان وزیر  مجاهدعرف دادک 669       م۲۶/۵/۲۰۱۹  ملی يولیس  =  ا

      م۲۵/۵/۲۰۱۹  ملی اردو  جهادکلی  سیدکرم  میراجان  امان هللا 670

      م۲۵/۵/۲۰۱۹  محلی پولیس  شیخان  سیدکرم  پیرمحمد  سیف هللا 671

وامد  سیدکرم  امیرشا  زیارت 672       م۲۴/۵/۲۰۱۹  پولیس  ان

س  مکنی  تاج محمد  شامحمود 673       م۲۴/۵/۲۰۱۹  محلی پولیس  نر

س  منکی  موسی خیل  یاریخیل 674       م۲۴/۵/۲۰۱۹  محلی پولیس  نر

کین  سیدکرم  زرمتی  عیدمحمد 675       م۲۴/۵/۲۰۱۹  ملی اردو  ک

کین  سیدکرم  ا  زیرمت خان 676       م۲۴/۵/۲۰۱۹  ملی اردو  ک

      م۲۰/۵/۲۰۱۹  عسکر  مهلن  مرکز  سلطان جان  احمد 677

      م۲۰/۵/۲۰۱۹  عسکر  مهلن  مرکز  فیض محمد  اسمعیل 678

      م۲۰/۵/۲۰۱۹  محلی پولیس  مهلن  مرکز  محمدوکیل  حبیب هللا 679

      =  محلی پولیس  مهلن  مرکز  محمدوکیل  نجیب هللا 680

ل  اضغرخان  خوجمت 681       م۴/۵/۲۰۱۹  پولیس  وس  لجه من

      م۱۴/۵/۲۰۱۹  سکوٹ  باری خوله  =  قیمت گل  وطن 682

      م۱۵/۵/۲۰۱۹  ملی اردو  =  =  واحدگل  ابراهیم 683

      م۸/۵/۲۰۱۹  =  یران  =  نظیم  نعیم 684

      =  =  =  =  صفت خان  وطن 685

      م۹/۵/۲۰۱۹  =  =  =  والی  الیق 686

      م۱۰/۵/۲۰۱۹  =  =  =  بسم هللا دین  عقل دین 687

      م۱۲/۵/۲۰۱۹  پولیس  =  =  رشیف خان  برات 688

      =  ملی اردو  =  =  وزیر  عارف 689

  كن

ر عبدالسید شیرزمین 690        ملی پولیس چنارناؤشال خوړ اس

ل رحیم 691 خان اسالم  ی //         ملی پولیس لٍی

       ملی پولیس شال خوړ جبه // حسیب خان فضل 692

693 
 // محمدظاهر خان خان بهادر

وچناو غاړه شال 

 خوړ
 ملی اردو

      

       ملی پولیس وچ ناؤشال خوړ // وزیر دولت 694

       ملی پولیس شابل // محمد شیرین رشید 695

       ملی اردو شابل // محمد شیرین محمد نواب 696

ل حرضت رحیم 697 ی // امین        ملی پولیس شال خوړلی

ل زبد خان شاپودین 698 ی  //         ملی پولیسشال خوړ بان
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 ناؤ

699 
ل  // خان سید تازه

مسلم باغ شال 

 خوړ
 ملی پولیس

      

ل ذکر رحیم 700 ی // امین        ملی پولیس شال خوړلی

ل ولی نورولی 701 ان //         ملی اردو اغذباغ تغ

       ملی اردو اغذباغ تیشه // شیرمحمد ذاکر 702

ل امین فریدهللا 703        ملی اردو درین // 

خان     شیرولیِ  شفیق هللا 704        ملی پولیس تیشه // 

       اربکی بروڑوجوڑ // نظر گل بخت منیر 705

       ملی پولیس جوړو // مندل خان نیازولی 706

       ملی اردو رسکو // سیال خان جاوید 707

       ملی اردو رسکو // ارسل غالم 708

انو // لعل زاده محمدهللا 709        ملی اردو تاغه

710 
ی ناؤ // شیراحمد نادرخان  بان

رسحدی 

 پولیس

      

       ملی اردو تیشه // مندیزخان سیدمحمد 711

       ملی پولیس یمن // هاشم خان عظمت هللا 712

       ملی پولیس رسکو // عبدالغفار بخت منیر 713

714 
خانمحمدظاهر  س خان   // شاه ط

من کلی شال 

 خوړ
 ملی پولیس

      

ل 715        ملی پولیس کارین شال خوړ // محمدهاشم لعل

ر // احمد برهان الدین 716        ملی پولیس شن

       ملی پولیس زرب // عا زیر محمد حسن 717

       ملی اردو رسکو // شمس الدین حنیف هللا 718

       ملی پولیس ډمربو // شاه محمد بشیر احمد 719

       ملی پولیس ډمربو // امین هللا وحیدهللا 720

ن رفیع هللا 721        ملی پولیس ډمربو // سیف الرح

       ملی پولیس ډمربو // مرسلین امیرسالم 722

ل زاهد شاه 723        ملی پولیس ډمربو // زیارت

       ملی پولیس ډمربو // ماشم خان لعل زمین 724

ل 725 ل میاں مربو خانانو // جمعه ک        ملی پولیس 

ل امین هللا 726 مربو // سیدامت        ملی اردو خانانو ک

مربو // یوسف فریدهللا 727        ملی اردو خانانو ک

مربو // علی باس خان فقیر 728        پولیس خانانو ک

ل 729 ل وزیر مربو // حرضت        ملی پولیس خانانو ک

ل 730 ل نور        ملی پولیس خانانو ک // جمعه

       ملی اردو پتاؤ // اکرب خان مهراب 731

       ملی اردو خانانو ک // یوسف فرمان 732

       پولیس خانانو ک // جمدرخان مسیح هللا 733

       ملی پولیس ډمربو // شاه زمین مایدر 734

       ملی اردو تیشه // مایدین عرفان هللا 735

ل جان 736 ل خان         ملی پولیس خانانو ک // 

       ملی اردو ډمربو // محمد ایوب رضاخان 737

738 
ن رحمت هللا  ډمربو // سیف الرح

رسحدی 

 پولیس
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ل 739        ملی پولیس خانانو ک // زرمحمدخان سار

ل 740        پولیس خانانو ک // سیدامت خان علیم

       ملی پولیس درین مشال خوړ // ماشق خان بحدوان 741

ر عمرخان ابراهیم 742        ملی اردو برمشال اس

  رهارنن

       اردو رسباز سیاب حصارک محمدعمر فردوس 743

       اردو رسباز فتح اباد رسخرود شاه ويل تاج محمد 744

       اردو رسباز چمتله رسخرود جالت داود 745

ل نقیب هللا 746 يا فشم  ی خو        اردو رسباز بربهارخو

       اردو رسباز چمتله رسخرود ستوری وطن 747

خاناکرم  رازمحمد 748        اردو رسباز چمتله رسخرود 

الهي غني خیل بادام عا زیب 749        اربکی 

يا روزي خان شیرین اغا 750 ی خو        اردو رسباز بربهارخو

ن   لغ

     ۲۹/۸/۱۴۴۰ ملی اردو نعیم  ثا نی // معترب خا ن مسیح  هللا 751

     ۱۲/۸/۱۴۴۰ ملی اردو با با صیب // علی گل اکرا م  هللا 752

     ۱۵/۸/۱۴۴۰ امنیت ملی قسم  ا   قلعه // حاجی نور خیرا  753

     ۱۷/۸/۱۴۴۰ پولیس یونس چوک // گل سعید تازہ گل 754

     ۲۵/۸/۱۴۴۰ // // // عبدالحمید ک ل الدین 755

     ۱۴/۹/۱۴۴۰ ملی اردو مرکز // عبدالقدیم محب القسیم 756

ا س کلی علینگا ر مختا ر الال جان 757 اردوملی    ۲۰/۹/۱۴۴۰     

ن // فقیر گل وحیدگل 758      ۲۵/۸/۱۴۴۰  کل

     ۱۵/۸/۱۴۴۰  سنگر // نیک محمد ولی محمد 759

     ۲۰/۸/۱۴۴۰ ملی اردو سنگر // خیر محمد عنایت  هللا 760

     ۲۱/۸/۱۴۴۰ اربکی سنگر // غازی محمد حمیدهللا 761

     ۲۱/۸/۱۴۴۰ اربکی سنگر // محمد امین رحمت   هللا 762

     ۲۰/۸/۱۴۴۰ ملی اردو // // سید محمد حرضت هللا 763

     ۲۵/۸/۱۴۴۰ پولیس // // حرضت جا ن ظاھرشاہ 764

     ۴/۹/۱۴۴۰ ملی اردو ساالب // رحمت خا ن علی محمد 765

     ۲۵/۸/۱۴۴۰ اردو // // پاچاگل راستگل 766

     ۲۱/۹/۱۴۴۰ اردو ساال ب // محمدداود عبدالباری 767

     ۱۴/۹/۱۴۴۰ // چین چارپل // میر عث ن سیدامان 768

     ۲۱/۹/۱۴۴۰ // // // انعام گل نوا ب الحق 769

  نورستان

     ۲۵/۹/۱۴۴۰ اربکی چوکی غازی اباد شیرزمین عبدالوھاب 770

  کاپیسا

771 
  اسکین دلک هللا سای محمد ابراهیم شفیع هللا

ه ق ۲۲/۱۴۴۰

 رجب

    

لزاده 772 رجب۲۹  اسکین شاتکه دار هللا سای میر فقیر       

رجب۲۸  اسکین سفر جل هللا سای فضل هللا وحیدهللا 773      

774 
 هللا سای نرصت خان رحیم هللا

اسکین دارته 

 خیل
رجب۲۹   

    

رجب۲۰ اسکین دارته  هللا سای میا خان امان هللا 775      
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 خیل

ی خیل اشپی هللا سای شهزده لطف هللا 776 رجب۲۴  تن      

ی خیل  هللا سای محی الدین نرصت خان 777 اشپیتن رجب۲۳        

رجب۲۵  پیروزئ نجراب نظام الدین اسالم لدین 778      

رجب۲۵  پیروزئ نجراب بیدار خان تاج محمد 779      

شعبان۲۷  حیدر خیل = مال جان عبدلصمد 780      

وک = نظیر محمد محمد طاهر 781 شعبان۲۷  شکه      

شعبان۲۷  پیروزئی = محمدهاشم وسیم 782      

جان کامل 783 شعبان۲۷  حیدرخیل = لون      

       حیدر خیل  کامل رزاخان 784

         نورلحق روزی خان 785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :له مياشتي رسه سمون خوري  مجموعي راپور) رمضان( کال د1440دمياشتي چې د) ئم(کال د 2019د   

ت  مه
وسائـــط او 

 وسائل

ې مختلف

 ېوسل

 ېوســـلــ ېســــپــک ېوســـــلـــ ېدرنـــــ

 والیـــــت نـــفــــر

شـــمـــــاره
 

 Apkmثقیل راک توپ spg9/82 هاوان
 کالشینکوف

M4/M16 

 1  ردګو  14         

  كرمليان 2       

  كالشينكوف 2

 2  غز 45

 3 زابل 5         

ي 2          4 دای کن

 5  نیمروز 3            

 6  فاریاب 62        

 7  بادغیس 9         

 8  غور 18        

 9  پلرس 2        

 10  بلخ  134        

 11 بغالن 67          

 12 دزكن 160        

 13  تخار 60             

 14 دخشانب 46        

ان 25          15  سمن

 16  پکتیکا 7        

 17  خوست 8        

 18  اپکتی 22        

 19  کن 53        

رهار 8           20  نن

ن 19           21  لغ

 22  نورستان 1         

 23  کاپیسا 15        

 
    

     
  كرمليان 2

  كالشينكوف 2
 مجموعه 785


